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IMET (05.05)

Exp.

2022/3/D126 - Programa Municipal Casals Estiu

1. MODEL DEL PROGRAMA DE CASALS D’ESTIU.
Un dels objectius de l’Ajuntament de Tarragona és treballar per potenciar l’educació en el lleure per a
tota la infància i adolescència de la ciutat, com una de les eines clau per a lluitar contra la
segregació escolar i vetllar per la igualtat d’oportunitats.
En aquesta línia, per Decret de l’Alcaldia de data 9 de juliol de 2019, es va aprovar l’adhesió al
Projecte l’Aliança Educació 360, que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en
tots els temps i espais de la vida de les persones amb l’objectiu de generar més i millors
oportunitats educatives i es proposa un model educatiu que promogui i incorpori oportunitats
educatives que avui es troben fora del sistema reglat escolar: activitats extraescolars, vacances,
espais esportius, espais de lleure. D’aquest Decret se’n va donar compte al Consell Plenari de
data 30 de setembre de 2019.
Els casals d’estiu esdevenen una activitat educativa i lúdica en la qual es generen experiències, vivències
des de l’esfera emocional, des del sentiment de pertinença a un grup, el treball comunitari, la reflexió
crítica, la corresponsabilitat, l’autonomia, etcètera, que situen als infants en una situació òptima per
aprendre.
L’educació en el lleure i les activitats que s’hi desenvolupen esdevenen un marc idoni per oferir propostes
d’educació comunitària, programes arrelats al territori i estimular recursos propis de la comunitat local i la
iniciativa de la societat civil. Les entitats de lleure es configuren com un marc de proximitat, de vincle i de
personalització per als infants, les famílies i per als joves; alhora, que són llocs idonis per la dinamització
dels barris, la promoció de la cultura autòctona, dels valors cívics i de la diversitat cultural.
Per a la consecució d’aquests objectius, a partir del 2022, des de l’Ajuntament de Tarragona es
planteja organitzar els casals d’estiu municipals, dirigits als infants de 3 a 12 anys, a través de
l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona.
L’Institut Municipal d’Educació, proposa un model de casals d’estiu municipals, que permeti
disposar d’una oferta àmplia, distribuïda i equilibrada d’activitats de lleure educatiu, culturals i
artístiques, integrant les diferents entitats de lleure i Associacions de Famílies d’Alumnat,
dinamitzadores de la iniciativa social, en el programa municipal de casals d’estiu, amb la finalitat
d’avançar cap a una proposta local compartida amb els agents educatius.
El Programa de casals d’estiu es configura a través de tres eixos estratègics, connexió espais i
agents educatius, equitat educativa i enriquiment educatiu de les activitats de lleure. I respon a
les següents finalitats:
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 Posar en valor les oportunitats educatives fora del sistema educatiu reglat (equips docents
prescriptors).
 Generar connexions entre temps, espais, aprenentatges i agents educatius.
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 Compartir un llenguatge comú entre els agents educatius.
 Reconèixer macrocompetències educatives.
Per poder fer efectiva aquesta proposta local compartida amb els agents educatius, el Programa
de casals d’estiu es basa en donar suport al conjunt d’entitats sense ànim de lucre, entre les
que s’inclou les Associacions de Famílies (AMPA, AFA, UMPA), per a millora de la qualitat
educativa.
2. OBJECTIUS
El Programa municipal de casals d’estiu respon als següents objectius:
1. Incrementar les oportunitats educatives més enllà de l’horari lectiu.
2. Augmentar el volum i qualitat oferta de lleure.
3. Enfortir projectes educatius.
4. Incrementar la participació de les famílies en el temps de lleure.
5. Integrar i visualitzar Tarragona com a Ciutat Educadora.
6. Enfortir xarxa Associacions de Famílies i entitats.
7. Visibilitzar i reconèixer agents lleure educatiu.
8. Fomentar activitats de lleure en les zones de la ciutat amb vulnerabilitat educativa.
9. Ús social i educatiu dels equipaments i de l’espai públic.
Per a la consecució d’aquests objectius l’Ajuntament vol donar suport a les entitats sense ànim
de lucre, a través de les subvencions nominatives que constin, anualment, al pressupost
municipal amb aquesta finalitat, i establir les condicions per tal que aquestes entitats puguin
desenvolupar les activitats dins un marc comú i amb una funció pública, que garanteixi una
oferta d’activitats amb qualitat educativa.
3. PROPOSTA DE ZONES
Amb el repte municipal de tenir una oferta distribuïda de forma equitativa a nivell de territori de
ciutat, es preveu cobrir els casals d’estiu en les següents zones i barris:
 Barris de Ponent: un casal a la zona de Riu Clar; un casal que cobreixi la zona de
Torreforta, la Granja i Campclar, i un casal al barri de Bonavista.
 Zona Nord: un casal al barri de Sant Pere i Sant Pau i un casal barri de Sant Salvador.
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 Zona Centre: un casal a la zona de Part Alta, un a la zona de Part Baixa i un casal a la
zona de l’Avinguda President Lluís Companys.
 Zona Llevant: un únic casal.
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4. MODEL DE LES ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU. CALENDARI I HORARIS
Els casals d’estiu municipals s’hauran de planificar per oferir les activitats en el període comprés
entre la darrera setmana de juny, un cop finalitzat el curs escolar en vigor, i el darrer dia
laborable del mes de juliol.
L’horari previst de desenvolupament de les activitats pròpies del casals d’estiu, compren entre
les 9.00 i les 13.00 hores, de dilluns a divendres.
L’activitat ha d’estar centrada en una proposta educativa, plural, no excloent, i oberta a tots els
infants i adolescents d’entre 3 i 12 anys de la ciutat, sense que en el moment de la inscripció es
pugui fer, per part de l’entitat, cap tipus de reserva de plaça.
5. PREU DE L’ACTIVITAT
5.1. Cost de l’activitat
S’ha calculat que el cost mig per plaça/setmana per a l’activitat de casal d’estiu de les 9.00 a les
13.00 hores, és de 76,00€. En aquest cost s’ha tingut en compte despeses de personal i
material i, a més, les despeses d’un/a vetllador/a per a cada grup de 30 infants, per tal de
garantir que les activitats del casal siguin adequades a l’edat i garantir els diferents ritmes i
processos d’aprenentatge.
Per tal de facilitar l’accés a tots els participants empadronats a Tarragona, l’Ajuntament cobrirà,
com a màxim, el 60,53% d’aquest cost; mentre que la família, haurà d’assumir, en tots els
casos, el cost de 30,00€ per plaça i setmana, per l’activitat de casal d’estiu de les 09.00 a les
13.00 hores:
CASALS
Matí (de 9h a 13h)

Preu màxim

Aportació família

76,00 €/setmana

30,00 €/setmana

Les entitats no poden cobrar un import diferent a les famílies per aquest concepte.
Les entitats podran oferir, a les mateixes instal·lacions on es desenvolupi el casal, el servei
despertador, el servei de menjador i/o activitats de tarda i en aquells casos en els que
l’Associació de Famílies o entitat vulgui donar continuïtat a l’oferta de casals d’estiu durant
l’agost. En cas de continuïtat del casals durant el mes d’agost, l’import de l’activitat de casal de
9h a 13h, serà el mateix preu/plaça calculat pel casal d’estiu del mes de juliol en horari de 09h a
13h, sense cap l’aportació de l’Ajuntament.
El present Programa no fixa els preus per els serveis i activitats complementàries, incloent
l’horari de casals de tarda, però les entitats hauran d’establir uns preus adequats i assequibles
per a les famílies, els quals hauran de ser comunicats a l’Institut Municipal d’Educació. Així
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mateix, les entitats organitzadores hauran de justificar les despeses i ingressos per aquests
conceptes, junt amb la resta d’ingressos i despeses derivats de tota l’activitat de casal d’estiu.
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5.2. Sistema de bonificació.
El programa municipal de casals d’estiu de l’Ajuntament està adherit al sistema de bonificacions
que l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona ha creat per garantir l’accés a activitats
d’estiu a aquelles famílies que no puguin assumir la totalitat del cost de l’activitat.
Les entitats organitzadores quedaran adherides al programa de bonificació de l’IMSST i els
imports d’aquestes bonificacions els percebrà directament les entitats.
El descompte de la bonificació social al cost del casal d’estiu, es farà constar en el moment de la
preinscripció i s’aplicarà en el moment de la matrícula, al fer el pagament de l’import total.
5.3. Devolucions
Només s'efectuarà devolució de la totalitat de l'import de la matrícula fins a 10 dies hàbils abans
de l'inici de l'activitat.
A partir d'aquest termini, i fins el darrer dia hàbil immediatament anterior abans de l’inici de
l’activitat, només es retornarà el 75% de l’import de la matrícula. Es podrà retornar el 100% de
l’import en aquells casos en què la baixa hagi estat per causada per malaltia greu, sent
necessari aportar el corresponent certificat mèdic.
La baixa de la matrícula es comunicarà a l’Ajuntament, contactant amb l’Institut Municipal
d’Educació, enviant un correu electrònic a: suportcasalsestiu@tarragona.cat signant el
corresponent document de renúncia.
Un cop començada l’activitat, no es podrà fer cap devolució de l’import de la matrícula.
Atès què seran les entitats organitzadores les que percebran els pagaments de l’activitat de
casal d’estiu, seran elles qui hauran de procedir a les devolucions que puguin correspondre,
d’acord amb els termes establerts anteriorment, directament a les famílies.
6. SISTEMA DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
El sistema de preinscripció i matrícula serà gestionat per l’Ajuntament de Tarragona i en
coordinació amb cada entitat i/o associació conveniada, així com informant als centres escolars
on es dugui a terme cada casal.
Es diferencien dos períodes en aquest procediment:
A.

Període de preinscripcions. Condicions.

Aquest període es diferenciarà en dues convocatòries: una destinada a la preinscripció dels
infants que siguin alumnes de l’escola on es desenvolupa el casal d’estiu municipal, i un segon
període, a posteriori, destinat a altres infants de la ciutat, sempre que quedin vacants. En tot
cas, es preveurà un nombre de places suficients per atendre tant als infants de l’escola on es
desenvolupa el casal, com als infants que no siguin de l’escola.
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La preinscripció serà única per tots els casals municipals que es duguin a terme i serà
gestionada per l’Ajuntament. El format de la preinscripció es realitzarà, principalment, de forma
telemàtica; l’Ajuntament oferirà el suport necessari (presencial o telefònic) per aquelles famílies
que mostrin dificultats en les tramitacions telemàtiques pel motiu que sigui. Cada casal d’estiu
tindrà el seu propi formulari de preinscripció.
La segona convocatòria serà oberta a tots els infants de la ciutat. En aquesta segona
convocatòria s’habilitarà la possibilitat d’escollir diferents ofertes de casal, en diferents
setmanes.
Per evitar que cap infants es quedi en primera opció sense plaça, també s’habilitarà en aquesta
segona convocatòria la possibilitat d’escollir una segona opció d’activitats, assenyalant a la
corresponent preinscripció si es tracta de la primera o la segona opció, per ordre de preferència.
En els casos d’aquells casals en què la demanda superi l’oferta de places, s’assignarà la plaça
seguint l’ordre dels següents criteris:
1r)

Tindran prioritat aquells infants que tingui altres germans o germanes preinscrits/es al
casal.

2n)

Tindran prioritat els infants que tinguin grau de discapacitat o necessitats educatives
especials.

3r)

Per odre d’inscripció.

Tot i que els casals van adreçats als infants empadronats a Tarragona, si les sol·licituds
presentades no cobreixen totes les places ofertades, l’entitat podrà acceptar inscripcions
d’infants no empadronats a Tarragona. En aquest cas, el preu del casal per als infants no
empadronats, serà el preu/plaça que correspongui segons el cost de l’activitat sense l’aportació
de l’Ajuntament.
Els infants empadronats a Tarragona, en tots els casos, tindran prioritat d’elecció i accés als
casals d’estiu municipals.
El formulari de preinscripció inclourà, les dades que es considerin necessàries referents a
l’infant, als progenitor/es, tutor/es o guardador/es, a les dades escolars, a les dades del casal,
termes i condicions legals, i es concretaran, anul·lament, en l’aplicació informàtica de gestió
d’inscripcions als casals d’estiu, quan s’habiliti el període de preinscripció.
El període d’inscripcions es resoldrà amb la publicació del llistat provisional persones admeses i
excloses.
B.

Període de matrícula

L’Ajuntament fixarà el calendari de matrícula.
La matrícula al casal es farà efectiva quan s'hagi presentat la documentació de l'infant, s’hagi
realitzar el pagament de la matrícula, i s’hagin omplert les dades corresponents que es
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considerin necessàries per al desenvolupament de l’activitat i per garantir i vetllar pel benestar
superior de l’infant i/o l’adolescent.
Les dades i la informació requerida en la fase de matrícula, corresponents a l’infant,
progenitors/es, tutors/es o guardadors/es, informació personal de l’infant, relacionades amb el
casal i termes i condicions legals, es concretaran, anul·lament, en l’aplicació informàtica de
gestió d’inscripcions als casals d’estiu, quan s’habiliti el període de preinscripció.
En finalitzar el període de matrícula es publicarà el llistat definitiu dels infants inscrits als casals
d’estiu.
7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT (PISCINA,
MUSEUS, TRANSPORT, ETC.)
Les entitats encarregades de dur a terme els casals d’estiu municipals participaran i faran ús
dels espais, activitats, i recursos i recursos que posi a disposició, a tal efecte, l’Ajuntament i les
empreses municipals.
L’Ajuntament de Tarragona pot dissenyar jornades comunes de participació, per tots els casals
d’estiu, en la qual les entitats i associacions es comprometen a assistir.
8. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
L’Ajuntament de Tarragona dissenyarà, establirà i durà a terme, el Pla de comunicació dels
casals d’estiu municipals.
Les entitats i associacions conveniades, així com els centres escolars de la ciutat i altres
departaments municipals col·laboradors, hauran de fer difusió de les activitats en els seus
canals propis, fent ús del material generat des de l’Ajuntament, el qual inclourà els logos i les
ressenyes corresponents.
Sempre que es faci difusió de les activitat a les xarxes socials, caldrà mencionar i etiquetar
l’Ajuntament de Tarragona i l’Institut Municipal d’Educació: @tarragona_cat #IMET.
L’Ajuntament podrà posar a disposició material dissenyat per a la identificació i difusió dels
propis casals municipals, la qual serà obligatòria que se’n faci ús durant activitats que tinguin
lloc fora de la pròpia escola.
9. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS ORGANITZADORES
a) Oferir l’activitat durant el període i franja horària establerts en el Programa municipal de
casals d’estiu.
L’entitat, en cas que ofereixi els serveis de despertador i/o menjador, oferta de casals ens horari
de tarda i continuïtat dels casals durant el mes d’agost, segons cada cas, haurà de prestar-los
en les mateixes instal·lacions on es desenvolupin els casals.
Per a la realització del servei de menjador, caldrà l’autorització especial del centre i seguir les
indicacions referents a menjadors escolars del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
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Generalitat de Catalunya. La neteja dels espais destinats al servei de menjador, correspondran
a l’empresa que efectuï aquest servei, i l’entitat serà responsable del seu compliment.
b) Oferir el nombre de places màximes diàries que es fixin d’acord amb les condicions de la
instal·lació. En cas que no hi hagi un mínim de 10 places, l’activitat pot quedar anul·lada. En
aquest cas, l’Ajuntament, conjuntament amb l’entitat, en funció de la necessitat de l’activitat
podrà valorar la seva continuïtat. Les places màximes de participants a cada casal es limitaran a
cada activitat
c) Les entitats organitzadores dels casals seran les responsables de l’activitat i es
responsabilitzarà de manera directa de tots els aspectes de la gestió de l’activitat.
d) Utilitzar únicament els espais que l’Ajuntament posi a disposició per a la realització de
l’activitat. No es podrà fer us d’altres espais del centre, sense la prèvia comunicació i
autorització per part de l’Ajuntament.
e) Serà responsable de mantenir el bon funcionament de les instal·lacions i del material
malmès o extraviat, i assumiran la despesa que se’n pugui derivar.
f) Acceptar el període i sistema d’inscripcions (aportant la informació necessària per fer el
cobrament a les famílies), així com el sistema de baixes, establerts en aquest Programa
municipal de casals d’estiu. Les entitats tenen el deure de retornar a la família que ha formalitzat
una inscripció, els imports establerts en el punt 5.3 del present Programa.
g) Designar una persona responsable, que serà la interlocutora entre l’entitat i l’Ajuntament de
Tarragona, i haurà de participar en totes les sessions programades de coordinació de les
activitats que configurin el programa municipal de casals d’estiu.
h) Aplicar la normativa vigent respecte a les titulacions exigides en les activitats d’estiu,
independentment de si són de lleure o esportives.
i) L’entitat té l’obligació de disposar del certificat de Delictes de Naturalesa Sexual de totes les
persones que tinguin contacte amb els infants i joves del casal (referit per a cada persona física
que presta el servei: directors, monitors, coordinadors, personal de pràctiques, voluntaris, etc.)
conforme no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte dels establerts a la
Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.
L’acreditació s’ha de materialitzar mitjançant certificació negativa (nominal) en fonament al RD
1110/2015, d’11 de desembre (Registre Central de delinqüents sexuals) amb data de l’any en
curs.
j) Complir amb la ràtio de monitors/es establerta en el Decret 26/2016, de 5 de juliol,
d’activitats d’educació en el temps lliure en què participen menors de 18 anys, o normativa
d’aplicació en el moment de realitzar l’activitat, així com qualsevol altra normativa d’aplicació per
la situació sanitària de la COVID-19.
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k) Aportar tot el material fungible i/o específic necessari per a l’execució de la programació de
les activitats subvencionades i fer-se càrrec de la neteja i desinfecció dels estris i material que
utilitzi en la realització de totes les activitats del casal d’estiu.
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l) Les activitats del casal hauran de ser adequades a l’edat i garantir els diferents ritmes i
processos d’aprenentatge.
m) Fomentar l’ús de la llengua catalana, així com l’educació per a la inclusió social, la igualtat
d’oportunitats i la coeducació.
n) Responsabilitzar-se dels participants durant el transcurs de l’activitat i ser puntuals en l’hora
d’inici i acabament de l’activitat.
o) Informar a l’Ajuntament d’incidents i accidents que puguin haver durant el transcurs de
l’activitat i d’activar el protocol mèdic.
p) Les activitats hauran de complir la normativa vigent que reguli les activitats de lleure, així
com tota aquella normativa que li pugui ser d’aplicació.
q) Contractar una pòlissa de responsabilitat civil i una assegurança d’accidents que cobreixin
la realització de l’activitat en les condicions indicades en la normativa vigent.
r) Comunicar a l’Ajuntament els serveis complementaris que ofereixin (servei d’acollida, servei
de menjador, activitats de tarda, i continuïtat del casal durant el mes d’agost), així com les seves
condicions d’accés, característiques i costos.
s) Complir amb les prescripcions previstes a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa de desenvolupament, i
al Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades). Les entitats
hauran de tractar les dades personals únicament i exclusivament per a les finalitats relacionades
directament amb el servei d’acord amb l’establert al punt 12 del programa.
10. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
a) Cedir l’ús dels espais de titularitat municipal per al desenvolupament del casal d’estiu, sense
cost per l’entitat.
b) Netejar els espais que s’utilitzen als casals d’estiu, excepte la neteja de la cuina i menjador
o espai que s’utilitzi per al servei de menjador, si s’ofereix, que correspondrà a l’empresa que
subministri aquest servei.
c) Fer el seguiment estricte del compliment del projecte d’activitat i, en especial de totes les
mesures sanitàries establertes, ratis i altres obligacions recollides en aquest conveni, així com
totes aquelles que poden establir-se al llarg de tot el període de realització del casal d’estiu.
d)

Fer el suport tècnic necessari per redefinir activitats en cas que la situació ho requereixi.
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e)

Vetllar pel bon funcionament del casal.
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f) El programa municipal de casals d’estiu preveu una aportació de l’Ajuntament per reduir la
quota del cost per plaça setmana. L’Ajuntament abonarà la part corresponent a l’import
d’aquesta reducció de la quota (que consta a l’apartat 5.1 d’aquest Programa) a l’entitat
organitzadora.
g)

Realitzar la corresponent difusió dels casals d’estiu en cadascuna de les seves fases.

h) Gestionar la preinscripció, la matrícula i els llistats dels infants participants definitiu, així com
fer el seguiment dels infants absentistes.
i) Control, seguiment i comprovació de l’execució material de l’activitat d’acord amb els
següents criteris:
 Mitjana valoració d’una enquesta a les famílies
 Grau de rellevància de les possibles irregularitats detectades
 Grau d'adequació del projecte presentat a la realitat (execució d'aquest).
11. DRETS I OBLIGACIONS DE LES FAMÍLIES
11.1. Drets de les famílies
a)

Tenen dret a rebre una oferta d’activitats amb qualitat educativa.

b) Els infants empadronats a la ciutat de Tarragona tindran prioritat d’elecció i accés als casals
d’estiu municipals.
c) En els casos d’aquells casals en els quals la demanda superi l’oferta de places, tindran
prioritat les famílies amb altres germans o germanes preinscrits/tes al casal i aquells que tinguin
un infant amb grau de discapacitat o necessitats educatives especials.
d) Les famílies podran sol·licitar el servei despertador i servei de menjador, en cas que sigui
necessari, i en aquells casals on s’ofereixin, i sempre i quan hi hagi suficient demanda per oferir
els serveis, d’acord amb el que hagi establert, prèviament, cada entitat organitzadora.
e) Les famílies podran acollir-se al programa de bonificacions que estableixi l’Institut Municipal
de Serveis Socials.
11.2. Obligacions de les famílies
a) Les famílies hauran de fer les preinscripcions/matrícules a través del sistema establert per
l’Ajuntament.
b) Les famílies que tinguin infants amb necessitats educatives especials, hauran d’indicar-ho
en el moment de- fer la preinscripció, assenyalant la necessitat, o no, de suport de tercera
persona.
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c) Les famílies hauran de presentar abans de l’inici de l’activitat, a l’entitat organitzadora, la
documentació pertinent (fitxa matrícula, autorització de dret d’imatge, autorització per sortir sols,
carnet de vacunes, fotografia, fitxa de salut i targeta sanitària).
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d) Les famílies han de comunicar les baixes dins el termini establert, amb els efectes que
s’estableix el punt 5.3 d’aquest Programa.
e) Les famílies hauran d’haver realitzat el pagament en els terminis establerts. En cas de ser
beneficiari de les bonificacions establertes per l’Institut Municipal de Serveis Socials de
Tarragona, aquest farà l’ingrés que correspongui directament a l’entitat organitzadora, sent
obligació de la família ingressar la resta d’import que procedeixi.
f) Complir amb els horaris establerts en el casal i també portar el material que es requereixi
des del casal (gorres, protecció solar, aigua, i altres materials específics per alguna activitat).
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12. PROTECCIÓ DE DADES
Els casals d’estiu és un servei de l’Ajuntament de Tarragona que actua com a Responsable de
Tractament de les dades personals dels/de les participants i familiars d’acord l’establert al
Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals. Els centres educatius municipals i a les entitats organitzadores tractaran les dades
personals per a la gestió dels serveis i activitats dels casals d’estiu com a encarregats de
tractament.
La preinscripció i inscripció dels/de les participants de les activitats del Programa municipal de
casals d’estiu es farà a través del sistema establert per l’Ajuntament, que donarà accés als
centres educatius municipals i a les entitats organitzadores per a portar a terme l’activitat, com a
encarregats de tractament.
Les entitats i els centres educatius es comprometen a:
• Complir amb les prescripcions previstes a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa de desenvolupament, i
al Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
• Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals únicament i exclusivament
per a les finalitats relacionades directament amb la gestió de l’activitat del casal estiu definida,
restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
Qualsevol tractament aliè a les finalitats de gestió de l’activitat haurà de regular-se amb els/les
participants, prèvia informació a l’Ajuntament. De forma expressa l’Ajuntament queda totalment
exonerat d’aquests tractaments i en especial de possibles enregistraments d’imatges i sons que
pugui fer les entitats organitzadores per a les seves finalitats particulars.
• Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional respecte a la informació i les
dades personal a les que puguin accedir per a la prestació dels serveis. Les entitats hauran de
tenir regulat el Deure de Secret amb els seus treballadors i col•laboradors. Les obligacions de
confidencialitat tindran una durada indefinida i es mantindran vigents un cop finalitzi el servei.
• Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en funció del nivell de
risc associat a la informació per a garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les
dades. Principalment s’haurà de garantir que:


Es limitarà l'accés a la informació a usuaris autoritzats, controlant l'accés dels usuaris a
les dades mitjançant - com a mínim - usuari i contrasenya individuals i secretes.



Les dades es conservaran en servidors propi o dels proveïdors autoritzats ubicats a la
Unió Europea, aplicant les mesures necessàries per a garantir la confidencialitat,
integritat i disponibilitat de les dades.
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Notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades personals a l’Ajuntament
en un termini no superior a 24 hores a dpd@tarragona.cat.



En el supòsit que un/a usuari/a es dirigeixi a l’entitat per exercir els seus drets d'acord
amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades li adreçarà a l’OMAC de
l’Ajuntament o – en cas de que la reculli - remetrà la sol•licitud a l’Ajuntament en un
termini inferior a 5 dies.

• S’autoritza la subcontractació dels serveis auxiliars necessaris per a la prestació dels serveis.
Qualsevol subcontractació haurà de ser regulada amb un contracte entre l’entitat i l’empresa
subcontractada que reculli les mateixes obligacions i compromís de confidencialitat.
• L’accés i tractament de la informació i dades personals es considera estrictament temporal per
a la prestació del servei contractat, sense que concedeixi cap mena de dret o titularitat sobre la
informació tractada. En aquest sentit haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells
suports utilitzats per al tractament d’informació i dades personals, podent conservar únicament
la informació que sigui necessària per a garantir la seva protecció legal.
• Les entitats assumeixen la responsabilitat davant de l’Ajuntament de Tarragona per als
possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament de Tarragona o tercers puguin rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides, incloent les possibles sancions per
part dels Organismes Reguladors del tractament de dades personals.
• L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria que
es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat.
Les entitats són informades que l’Ajuntament de Tarragona tractarà les dades personals del
personal i col·laboradors amb la finalitat de la gestió del servei. Aquestes dades seran
conservades després de la finalització del contracte per garantir el compliment de la legislació i
les competències de l’Ajuntament. Per a més informació del tractament i per a accedir, rectificar,
suprimir o exercir la resta dels seus drets es pot dirigir per escrit a l’Oficina Municipal d’Atenció
Municipal (OMAC) de l’Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1 43003 Tarragona - Tel.
977296100 ajuntament@tarragona.cat o bé mitjançant instància genèrica a la seu electrònica
indicant “Exercici de drets RGPD”.
A Tarragona, a la data i les persones que figuren a la signatura electrònica.
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